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  ارتفَاع اللِّسان إِلَى الْحنك األعلَى عند النطْقِ بِالْحرف واالستعالُء من صفَات الْقُوة ،: واصطالحا 
  . ، وحروف االستعالِء كُلُّها مفَخمةٌ) خص ضغط قظْ : ( وحروفُه سبعةٌ مجموعةٌ في قَولِ الناظمِ 

سمن أَو غلَظٌ يدخلُ علَى صوت الْحرف حتى يمتلئَ : التسمني ، واصطالحا : والتفْخيم لُغةً  
وحن فأَل هدعبا ووحفْتم وفرالْح هذه دأَح قَعا يمدنيمِ عفْخالت االتى حأَقْوو اهدبِص الْفَم : 

 وحن فأَل هدعب سلَيو وحفْتالْم ثُم ، نيعطَائ : وحن وممضالْم ثُم ، ربص : ناكالس ثُم ، رِبفَض
 وحن : وحن وركْسالْم ةً : فَاقْضِ ثُمانينِوأما مذهب  ، وهذا مذهب ابن اجلزري رمحه اهللا ،خاب 

الْأَن انالطَّحلُِسيأعالها املفتوح حنو : ثالثة  فيقول إن مراتب التفخيم رمحه اهللا د) :كذا ) ظَلَم
: كذا الساكن وقبله ضم حنو ) تصوموا: (، مث املضموم حنو ) أَظْلَم: (الساكن وقبله مفتوح حنو 

)رهص(، مث املكسور حنو ) ي :متب(كذا الساكن وقبله ضم حنو ) ط :امويالحظُ أن القاف ). إِطْع ،
، ويقل تفخيم القاف والغني ) ص ، ض ، ط ، ظ(والغني واخلاء أقل تفخيما من حروف اإلطباق 

وأحلقْين : (أو سكنت وسبقت بكسر أصلي حنو ) قيل ، وغيض ، خيانة: (واخلاء إذا كسرت حنو 
فإن التفخيم ) تلفوا ، رب اغْفرولكنِ اخ: (، وأما إن كان الكسر عارضا حنو ) ، يزِغْ ، إِخوانا

) إخراجا: (وبابه حنو ) إِخراج(يكون أقوى قليال من التفخيم النسيب ، ويستثىن من ذلك كله خاء 
  :إذ التفخيم أقوى اورة الراء ، قال العالمة املتويل رمحه اهللا ) أوِ اخرجوا(، ) وقالت اخرج(، 

  " راٍء � �ه� إْذ ����ْ��� أ�... و��ُء إ��اج �
	��ٍ� أ��
 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

$tΑ   :5ْ6َـ3ُ   َأ4ْـ3َى  ِ,�0َ1ْـ�َق  ، َواْ�ُ-َ-ـ�  َ���ـْ�  اِ,�ْ+ِ
ْ ـَ*�ِء  َوَ)ـْ�َف  45 s%  ، َواْ,ـ$ |Á tã  

  

يكُونُ و ،ف التفْخيمِ السبعة وبِذَلك يتبين أَنَّ حروف الترقيقِ هي كُلُّ الْحروف الْمضادة لحرو
وي أَحف قَّقريالٍ ووي أَحف مفَخا يهضعب نلَكفاً ، ورح رِينشعنِ وييقِ اثْنقرالت وفرح ددالٍ ع

 ق بعدوترقَّ فَتفَخم بعد حروف التفْخيمِ ،فَهِي تتبع ما قَبلَها ، كَذَا األلف الْمدية ، )94(كَالالمِ والراِء 
قَالَ صاحب  .إِذَا ابتدأَ بِها فَإِنها ترقَّق دائما  )قَطْعا كَانت أَو وصالً(وكَذَلك الْهمزةُ حروف الترقيقِ ، 

 ةمقَدالْم:  
  
ارِئِ ، وبِاِهللا الراِء والالمِ تفْخيما وترقيقاً في آخرِ الصفَات ؛ خشيةَ ازدحامِ الْكَالمِ وتشعبِه علَى الْقَ وقَد أَفْردت أَحوالَ) 94(

  .التوفيقِ
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  اْ,َ?ِ,ــِ<  َ,ـْ	ـِ=  َ�ْ	ِ�ـ�ـَ�  َوَ)ــ�ِذَرْن  َأْ)ــُ�ِف  ِ�ـْ�  ُ�ْ;َ
ـِ	ـً*�  َ��4�َـ9َـْ�  34

‰ß:   ـْ�ـBَِآَ@  35 ôϑys ø9$#  ،èŒθããr&   ،$ tΡÏ‰ ÷δ$#    ª! $#   ،Cـــ�Dُ   ِم�,َ:  ¬! ، !$ uΖs9  

  

36  ô# ©Ün=tGuŠ ø9uρ  ،’ n?tãuρ «! $#  ،Ÿωuρ Ò9$#  �َْواْ,ِ��ـِ� ِ�ـ  : >π|Á uΚøƒ xΧ ، �َْوِ�ـ :  Út�tΒ  

−×  :َوَ�ـ�ِء   37 ö�t/   ،×≅ ÏÜ≈ t/   ، öΝÍκÍ5،“É‹ Î/  َْواْ)ِ�ص  Iـ*َJَ  ِةC�ـ�L,ـِ�  ا@ْMَ,ْي  َواOِـC,ا  

��َ@ـ�  38ِ  Qـ�Éb=ßs  :اْ,�Mِـِ�   ، َوِ x.  ،Î�ö9¢Á9$$   َو ;ο uθö/u‘  ،ôM̈V çGô_ Ædkpt    ،Ì�ôf ، َو  #$ x�ø9$#   

  َأْ�َ�ـSَـ�  َآــ�َن  اْ,4ْ3َـِ<  ِ�ـTُUَ  Qـْ�  َوِإْن  َ+ـSَTَـ�  ِإْن  ُ�ـ9َـْ*ـ9َـً*�  َوَ�ـ��ـSَـْ�  39

È{ :  َوَ)ـ�َء  40 ysóÁym ، àMÜ ymr& ، ‘, ysø9 5ΟŠ :  َوِ+ـ�ـَ�  #$ É)tGó¡•Β   ، θäÜó¡ o„ ،θà)ó¡o„  
  

4-  تَاحنْفاال )هدضاقُاإل وطْب (  
رف اللِّسان والْحنك األعلَى من اآلخرِ حتى تجافي كُلٍّ من طَ: الحا االفْتراق ، واصط: االنفتاح لُغةً  

 يحالر جرخي يقا بم يه وفُهرحو ، فعالض فَاتص نم احتفاالنو ، فرطْقِ بِالْحالن دنا عنِهِميب نم
تالصق ما يحاذي اللِّسانَ : اإللصاق ، واصطالحا : من حروف ضده ، وهو اإلطْباق ، اإلطْباق لُغةً 

  )ص ، ض ، ط ، ظ: (ربعةٌ هي أَ علَى للِّسان عند النطْقِ بِالْحروف ، وحروف اإلطْباقِمن الْحنك األ
، طَّاُء فيها ينطَبِق اللِّسانُ علَى الْحنك اَألعلَى ، وهي أَقْوى الْحروف تفْخيماً وأَقْواها علَى اإلطْالقِ ال

  . اُءوأَضعفُها الظَّ
وبِذَلك يتبين أَنَّ حروف االنفتاحِ هي كُلُّ الْحروف الْمضادة لحروف اإلطْباقِ ، وهي خمسةُ 

  :قَالَ صاحب الْمقَدمة  .وعشرونَ حرفاً 

$tΑ   :5ْ6َـ3ُ   3َىَأ4ْـ  ِ,�0َ1ْـ�َق  ، َواْ�ُ-َ-ـ�  َ���ـْ�  اِ,�ْ+ِ
ْ ـَ*�ِء  َوَ)ـْ�َف  45 s%  ، َواْ,ـ$ |Á tã  

àMÜym  ِ�ـْ�  ْا0َ1ْWِـ�َق  َوَ���ـِ�  46 r& Xَْ�ـ   |MÜ|¡o0  ،>ُــ   َواْ,ُ�ـْ*ـ�ِ: /œ3)è=øƒ wΥ  Xَْو4َــ  

ئَال تختلطَ ف الساكنِ وأَنْ يخلِّص الْحروف لظْهار السكُون في الْحرويجِب علَى الْقَارِئِ أَنْ يراعي إِ
 رِيزالْج ناب ماظا قَالَ النابِ ، كَموالص الفخ موها فَتهضبِبِع ارِجخالْم� :  
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�ـQ  ا,;TُYـ3ِن  Jََ*ـI  َواْ)ِ�صْ  47ِ :  $uΖù=yèy_  |Môϑyè÷Ρ r&  َو ÅUθàÒ øó yϑø9$# Xَْ�ــ  $uΖù=n=|Ê   

48  Zِ�*�َـ�َح  َو
Y‘ρ#:   ا6ِْ	َ ä‹ øt xΧ  |¤ tã  �0َِهـِ\  َ�ـ3َْف
θÝàøt‘�#:  ِ�ـــ  اْ[ِ xΧ z4|Âtã   
  

  )ه اِإلذْالقُوضد( اإلصماتُ  -5

امتناع تركيبِ كَلمة أُصولُها أَربعةٌ أَو خمسةُ أَحرف من : الْمنع ، واصطالحا : اِإلصمات لُغةً 
 ةتمصالْم وفرالْحيهفاً ثَال ورونَ حرشعثَةٌ و وفرالْح نم أَكْثَر أَو فرا حيهف دوجأَنْ ي دلْ ال بب ،

ذْلَقَةالْم  ) لُب من ثْلُ ) فَرم ، :بالذَّه وهد وجسةً . علُغ اِإلذْالقو ، اِإلذْالق هدضو : انةُ اللِّسدح
ةُ النطْقِ بِالْحرف لخروجِه من طَرف اللِّسان كَالالمِ والراِء والنون ، والْبعض من سرع: ، واصطالحا 

 ،) فَر من لُب : ( اظمِ قَولِ الن الشفَتينِ كَالْفَاِء والْباِء والْميمِ ، والْحروف الْمذْلَقَةُ ستةٌ مجموعةٌ في
وهاتان الصفَتان لك يتبين أَنَّ حروف االصمات هي كُلُّ الْحروف الْمضادة لحروف لِإلذْالقِ ، وبِذَ

 انيطعال ت واِإلذْالق اتمكَلَامِاالصل وِيدجت هأَنل يوِيدجثٌ تحبذَا مهفاً ، وعال ضةً وقُو وفراِهللا  الْح
  :قَالَ صاحب الْمقَدمة  .، فضلًا عن موازِينِ الْحروف الَّتي يدرِكُها أَهلُ هذَا الْعلْمِ  بِلسان عربِي مبِنيٍ


ـِ	ـْ"   َوِرْ�ــ3ٌ  َ�ـْ@ـٌ�  َِ̂	�ُ�َ@ـ�َ;ْ�ُ ...ٌ̀   4ُـــْ"  َوا,ـ�bـ�C  ُ�ْ-َ�ـَ
ـSْ�ُ  aٌَ	ـِ
ـ
�Cd5َـُ\(  َ�ْ@3�ُُ+َ@ـ�َ  Zٌـْ�  َ[ْ�ـTََهـ�) ... َ+ـ�ُUْ�ِ]َ  =ُـ	(  َ,ْ�َأِ�ــْ  fٍـْ�  4َــTَـ�َ(  

  َ)َ-ـْ�  )4ِـْ=  gْhَـCZ�ُ  fٍ(  Jُْ*3ٍ  َوَ+Xُ0ْ) ... Jَُ�ـْ�  ِ,ـْ�  (  َوا,ِCL�Uـِ�  ِرْ�ـ3ٍ  َوَ�ْ�ـَ�
َ̂ـ�ُد   ا,Oْ�َُ,9َـْ\  5ُـُ�وِفا,  )ُ,ـ�l  ِ�ـْ�  ِ�ـ�C(  َو... 0َkْ�ُـ9َـْ\   jَـ�ٌء  1َـ�ُء  hَـ�ٌد  َو

 �َِِ��َ ��َ�َ 	َ
ِ � ��ِ  :َوَأ�� ا���َ��ُت ا�
1-  يرفالص  

صوت زائد يخرج من الشفَتينِ يصاحب : صوت يشبِه صوت الطَّائرِ ، واصطالحا : الصفري لُغةً 
و ايالز يهالثَّالثَةَ ، و وفَهرح ادا الصاهأَقْوو ادالصو نيالس.  

$ �: اَألمثلَةُ  −ƒÌ�Ÿ2y— �  ،� zÍ_ ¡¡tΒ �  ،� βθè%Ï‰≈ |Á s9 � .   
  الْقَلْقَلَةُ  -2

شدةُ الصوت وتحرِيك مخرجِ الْحرف الساكنِ :  االضطراب والتحرِيك ، واصطالحا : الْقَلْقَلَةُ لُغةً 
الْقَلْقَلَةُ حةٌ ، وةٌ قَوِيربن لَه عمسى يإِت بي أَقْرف ناكوةُ سسما خوفُهرحرِ ، وإِلَى الْكَس هنحِ ملَى الْفَت
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 كلقَو )دج قُطْب  ( هِيف ،:  )ُالالدو ، الْجِيماُء ، والْبالطَّاُء ، وو ، الْقَلْ)  الْقَافنِ ، واكي السقَلَةُ ف
  .الْمتطَرِف في الْوقْف أَقْوى منه في الساكنِ الْمتوسط ، وفي الْمشدد أَقُوى من الْجميعِ 

$  �: اَألمثلَةُ  oΨ ø)n=yz � ،� , Ï%$ t±ç„  � ، � #�‘#uθôÛr& � ،� Ÿωuρ ñÝÏÜô±è@ � ،� >≡uθö/F{ $# �،  

� ¡=s? uρ  �  ،� ø y‰ ô∨̈Ζ9$# � ،�   ßl Ì�øƒ ä†  �  ،� $ tΡ ÷Š y‰ x© uρ � ،�  ‰ s)s9 � .  

3- ّالل ين 

اخراج الْحرف من مخرجِه في لنيٍ بِغيرِ تكَلُّف ، وحروفُه : ضد الْخشونة ، واصطالحا : اللِّني لُغةً 
عب انتناكاُء السالْيو اوالْو اناللِّنيِ اثْن دي مف هةُ إِلَياراِإلش قَتبس قْدحٍ ، وفَت د.  

  نْحرافُ اال -4
ميلُ الْحرف بعد خروجِه إِلَى طَرف اللِّسان ، وحرفَاه : الْميلُ والْعدولُ ، واصطالحا : االنحراف لُغةً 

بِذَلك النحرافهِما عن مخرجِهِما إِلَى مخرجِ غَيرِهما ، فَالالم تميلُ إِلَى  اوسمي. هما الالم والراُء 
 انرِ اللِّسيلُ إِلَى ظَهماُء تالرو ، ونجِ النرخم.  
5- التَّكْرِير  

ارتعاد طَرف اللِّسان عند النطْقِ بِالْحرف ، : حا إِعادةُ الشيِء مرةً بعد مرة  ، واصطال: التكْرِير لُغةً 
: قَالَ بعض الْعلَماِء . وأَخف تكْرِيرا إِذَا تشدد: الَ ابن الْجزرِي ما قَوالتكْرِير مالزِم للراِء خاصةً  ، كَ
ا يصح ألنَّ التكْرِير صفَةٌ ذَاتيةٌ للراِء ، وهي بِخلَاف التكْرارِ ، قَالَ هذه الصفَةُ تعرف لتجتنب ، ولَ

  :سعيد بن صالحٍ السكَندرِي حفظَه اُهللا .شيخنا د
 اناللّس عا قَرنِ الرانِي ... أَلْزِميذَا با واركْرا ال تكْرِيرالُ(تكْمتل(  

  )لتجمالَ(وال يكُونُ فيها غَير مره ... ذَا ارتعد اللِّسانُ فيها مره إِ
  التَّفَشِّي  -6

انتشار الريحِ في الْفَمِ ، وهي صفَةٌ مالزِمةٌ لحرف : االنتشار واالتساع ، واصطالحا : التفَشي لُغةً 
ح وه داحنيِ والش فر.  

  اِإلستطَالَةُ  -7
امتداد الصوت من أَولِ حافَّتيِ اللِّسان إِلَى آخرِها، وهي : االمتداد ، واصطالحا : االستطَالَةُ  لُغةً 

  :صاحب الْمقَدمة قَالَ  .صفَةٌ مالزِمةٌ لحرف واحد ، هو الضاد فَاحذَر نطْقَها ظَاًء 
  َ�ـMِـQ  ، َوُآ*Yـَ@ـ�  ا,ـCoـ�ِء  ِ�ـَ�  َ���ـBْ  َوَ�ـْ�ـَ�ِج  ِ��ْ+ِ
ـkَـ�َ,ـaٍ  َوا,ـCbـ�َد  52

التاِء ، اِء أَوِ وأَما عند لقَاِء الضاد بِالظَّاِء فَيجِب إِظْهارهما ، كَذَا عند لقَاِء أَحدهما بِحرف آخر كَالطَّ
 ةمقَدي الْمف رِيزالْج نا قَالَ ابكَم:  
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uÙs)Ρ  َ,�ِزُم  اْ,ـ0َــَ�ــ�ُن  َ�ـَ*�4َـَ�ــ�  َوِإْن  60 r& x8 t�ôγ sß ،  ÷Ùyètƒ ãΝÏ9$ ©à9$#   

�§َو   61 äÜôÊ$#  Xَْ�ـ ، :|Môà tãuρ   Xَْ�ـçF ôÒsùr&   ÞΟَ̂ــ<�  و $öΝßγèδ  :  َهــ�  َو t6Å_   Îγø‹ n=tã ÞΟو  

تبِنيه هلَ اموح الضالظَّ ادائية  
ليس من احلروف حرف يعسر على اللسان  )ض( واعلم أن هذا احلرف: قال ابن اجلزري رمحه اهللا 

فمنهم من جيعله ظاء مطلقاً، ألنه يشارك الظاء يف صفاا كلها، .غريه، والناس يتفاضلون يف النطق به
تطالة واختالف املخرجني لكانت ظاء، وهم أكثر الشاميني وبعض ويزيد عليها باالستطالة، فلوال االس

} الضالني{إذ لو قلنا  وهذا ال جيوز يف كالم اهللا تعاىل، ملخالفة املعىن الذي أراد اهللا تعاىل،. أهل املشرق
هو ضد ) الضالل(بالظاء كان معناه الدائمني، وهذا خالف مراد اهللا تعاىل، وهو مبطل للصالة، ألن 

ظل {: وحنوه، وبالظاء هو الدوام كقوله} وال الضالني{، } ضل من تدعون إال إياه{: ، كقوله) اهلدى(
: وشبهه، فمثال الذي جيعل الضاد ظاء يف هذا وشبهه كالذي يبدل السني صاداً يف حنو قوله} وجهه مسوداً

  ).130مهيد ص الت(.فاألول من السر، والثاين من اإلصرار} أصروا واستكربوا{و } وأسروا النجوى{
 ةمقَدي الْمف رِيزالْج ناب امقُولُ اِإلما يلَه دي ال ضالَّت فَاتي الصفو:  

  ، َوا,ـ*�ـ�ـُ�) 95(  )ٍ�ــَ� lُـkْـ4ُ(  4َْ*9َـَ*ـaٌ  ِ+ـ�ــُ�  َوَزاٌي  َ̂ــ�ٌد  َِ̂	�ـُ�َهـ�  24
  ُ̂ـ5َ�5ـ�  ُ@ـَ�ـ� ، َواِ,�6ْـ5ِــَ�اُف0ْ4ََ*  َوا6ْـَ	ـَ
ـ5َـ�  َ+ـTَـSَـ�  َوUَـ�ٌء  َواٌو  25
26  Qـ�  اْ+َ
ـkِـْ"  ، hَــ�ًدا  ا,�Lـ�ـُ�  َوِ,*
َC	�LـQ  ُ�ـِ ـْ"  ، َوِ�َ
U�ِTْـٍ�  َوا,ـ�Cا  ا,*�Cِم  ِ

  

 رشةَ ععبالس فَاتهِي الصتنذَا تبِهوةرِيزي الْجةُ فذْكُورالْم ةُ السلَّاماُهللا ، قَالَ الْع همحر يودنم :  
�ـ�... h �ُ	@ــ� َهqٌ�ْ َوِرْ�ــ3ٌ َوَ�َ	ـ� َ�ِJُ ــ�ٌل	
  ِ,�ــٌ� ا6	
ـ�ٌح وا+

ُْ̂	ــُ\ ِ��,9ُـ3َِّة  َْ̂�ــ�ِت واْ,Sِ�ْ0َـ�aَِّ... و�ــ� ِ+ـ3َاه� َو Wَوا uِ,َّْOا,ــ v  
  )إِلَى قُوة التوسط وقَد جنح الشيخ عامر عثْمان رحمه اُهللا(

�ُ�َ�ِ  �ِ  اْ�ُ��
  والْخيشوم أَعلَى األنف ،  شومِخيالْ يف جميلٌ توص: فَهِي الترنم ، واصطالحا : الْغنةُ لُغةً 

 ةمقَدي الْمف رِيزالْج نا قَالَ ابــةٌ: كَمغُـنـا  وـهجـرخاخلَ  م ـومـشـي.  
 يمالْمونُ وا النمه فَانرح ةنلْغلودشفَة الْمحالت باحقَالَ ص ، انتد:  

17  Cـ�wُِ��ً�ـ�  َو Cـ�Dُ َدا  6ً36ُـ���َوَ+ـ��  ُ[ــ  x*ـْ�َف �ُآـ(َ  aٍـCSwُ ا�ــَ�َ  
  
)95 ( طَاوِيني طَنأَم نب ودمحم خياُهللا قَالَ الش ظَهفح: )دج قُطْب(  " هلمي عف دج حاللٌ صجر أَي. "  
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والْغُنَّة باترم  ناكالس فَى ثُمخالْم ثُم غَمدالْم ثُم ددشا الْماهاِء ، أقْولَمورِ الْعهمج دنع سمخ
جو ، كرحتالْم  ثُم رظْهثَالثٌ ،الْم ةنالْغ باترإِلَى أَنَّ م بِياطالش اماِإلم حن  

   .أقْواها الْمشدد ثُم الْمدغَم ثُم الْمخفَى 
  

�ِ��ِ ْ�ِ! َوا��"ِ�ْ  َأْ&َ%اُل ا� اِء ِ�� ا��
!�"ِ�ْ  َ&��ُت ا��ّ

  :وهي تسع حاالت  ، أشري إليها بأمثلة هلا ،  تفخم الراء يف
فةٌقَر عموا اَألرقَض رفَالْب واامرِج والعاُهللا ...رِصارتى لَضهقُالْ موآن رربك يختار  

1- لَ حا قَبيلا أَصكُونةً سناكاُء سالر تقَعوحٍ حنو إِذَا وفْتالٍء معتف اسطَاس: (ررقَةَ ، قرف. (  

2- الر تقَعةً إِذَا ووممضلَةُ . اُء مثاَألم: � Πρ”�9$#  � ، � #ρ ã�à�õ3u‹Ï9 � ، � $ yδρ ã�uΗxåuρ � .  

3-  وحفْتم فرا حلَهقَب قَعوا ويلا أَصكُونةً سناكاُء سالر تقَعإِذَا و.  

 � :اَألمثلَةُ  Ÿ2ö�s? � ، � šχθã_ ö�tƒ � ، � /ä3 ôϑym ö� tƒ � .  

ووقَع بينها وبين الْفَتحِ أَوِ الضم أَي  -في آخرِ الْكَلمة  -عت الراُء ساكنةً سكُونا عارِضا إِذَا وقَ -4
وحساكن ن فرح :� Ì�ôf x�ø9$#uρ  �  ،� Î�ô£ ãèø9$#  �  ،� Í‘ ô‰ s)ø9$#  �  َةمإال كَل :� Î�ô£ o„  �  ِرالْفَج ةوربِس

كَلةَ ، وم :� Î�ó� r&  �  يققرا التيهِمفَف ، تقَعثُ ويح.  
وقبلها حرف استعالٍء ساكن أَو  -في آخرِ الْكَلمة  -إِذَا وقَعت الراُء ساكنةً سكُونا عارِضا  -5

 وممضم أَو وحفْتم . وحن :� Î�óÇyèø9$#uρ  � ، � t�sÜtΒ �  ،� •�‘Ø9$#  � َمةإال كَل  :� u�óÇÏΒ  �  ،

  ) .96(فَيجوز فيهِما الترقيق والتفْخيمÌ�ôÜÉ)ø9$# �    � :وكَلمةَ 

6-  دعةً بناكاُء سالر تقَعزِإِذَا ومه  يمفْخالت بجلِ وعلِ الْفي أَولِ فصالْو.  
ρ#) �:اَألمثلَةُ  ‘‰ s? ö‘ $# � ، � (#þθç/$ s? ö‘ $# �  ،� |Ós? ö‘ $# �  ،� ôÙä.ö‘ $#  �  ،� $ oΨ ø%ã—ö‘ $#uρ �.  
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7- تقَعا أَ إِذَا وكُونةً سناكاُء سالر وممضم فرا حلَهقَب قَعوا ويلص.  

Νä.÷�ÝÇΖtƒ �  ،� Νä.ö�ä.øŒ � :اَألمثلَةُ  r&  �  ،� β#u ö�è% � .  

  . ُء مفْتوحةً تفَخم إِال في حالَة اِإلمالَة فَترقَّق إِذَا وقَعت الرا -8

ãΝä3 � :أَمثلَةٌ للتفْخيمِ  š/§‘  �  ،� $ VϑŠ Ïm u‘ �  ،� πyϑôm u‘ �.  

 الَةاِإلم الَةي حيقِ فقرلتثَالٌ لم :� $ yγ11�øg xΧ � .  

  . ضا للْوقْف ووقَع قَبلَها أَلف مد أَو واو مدإِذَا وقَعت الراُء ساكنةً سكُونا عارِ -9

$‘â :اَألمثلَةُ  ¨Ψ9$#�  �  ،� â‘$ tFøƒ s† uρ �  ،� 9‘θà�Ÿ2 �  ،� Ö‘θà6 x© � .  

�ِ��ِ ْ  َ&��ِت ا��
  جرٍالريح خير ال صر فانتصر حل :ترقق الراء يف أربع حاالت ، أشري إليها بأمثلة هلا ، وهي 

Î�tI“ �: اَألمثلَةُ . قَةًُء مكْسورةً نطقَت مرقَّإِذَا وقَعت الرا -1 ø�tFÏ9 �  ،� xƒÌh�9$# �  ،�  Ì�Ï�≈ s3 ù=Ï9 �.  

2- ةناكاء سي دعب ةمرِ الْكَلي آخاُء فالر تقَعا   إِذَا وي(سكونا ميتدم (اأو حي )نلَي ( يققرالت بجو

  وحن ارِضالْع قْفلْول :� í�ƒÏ‰ s%  �  ،� ç��ÅÁ yϑø9$#  �  ،� �ö�yz  �  ،� Î�ö�©Ü9$# � .  

3- تقَعا أَ إِذَا وكُونةً سناكاُء سا الريلأَنْ ال أو عارضا ص طرا، بِشيلا أَصركَس وركْسا ملَهقَب قَعوو
الر قيلْح قبا سكَم ةمفْسِ الْكَلي نوحٍ ففْتالٍء معتاس فراَء ح.  
�ÅÇtGΡ÷ �: اَألمثلَةُ  $$ sù  �  ،� χöθtãö�Ïù �  ،� πtƒó÷É∆ �  ،� πtΒÏŒ ÷�Å³ s9 �  ،� Ÿωuρ ö�Ïiè|Á è? š‚ £‰ s{ � 

 ،� ÷�É9ô¹$$ sù  �  ،)رص( .  
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عارِضا ووقَع بينها وبين الْكَسرِ أَي حرف ساكنٍ ما لَم يكُن  إِذَا وقَعت الراُء ساكنةً سكُونا -4
 وحالٍء نعتاس فرح :� @�øg Éo � .  

أَو مفْتوحةً  فَتفَخم إِنْ كَانت مضمومةً أَو منونةً بِالضمِ هذّا وتأْخذُ الراُء حركَتها اْألصليةَ عند الْوصلِ
رتحِ وةً بِالْفَتنونم رِ قَّأَوةً بِالْكَسنونم ةً أَووركْسم تإِنْ كَان ق.  

#öθs9 ã�£ϑyèãƒ y �: أَمثلَةٌ للتفْخيمِ  ø9r&  �  ،� Ÿωuρ í�õ3 Î/ 8β#uθtã �  ،� î‘ ÏŠ$ s% #’ n?tã � ،  

� u‘$ ¨Ζ9$# ÉL ©9$# �  ،�  #�‘ õ‹ ãã ÷ρ r& #�‘ õ‹ çΡ � .  

z �: أَمثلَةٌ للترقيقِ  ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r' sù �  ،� A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã �  ،� 9‘θÝ¡Î0 …ã& ©! 7>$ t/ �.  

..............................  
  :ثالث حاالت ، وهي متحققة يف سبع كلمات  ويجوز تفْخيم الراِء وترقيقُها في

)يرِ رِسرِ  ، فَاسطْرِ  ...، أَسالق ، رصذُرِ ...مقٍ نروتفصيلها  )ف:  
ا يفًتخفسكُونا عارِضا بعد ضمٍ ، وحذفَت الْياُء من الْكَلمة  ةًناكسا وقَعت الراُء إِذَ:  وىلاحلالة األ

 دنع يققرالتو يمفْخالت حص قْفيف أربعة ألفاظ ، اخلالف فيها وقفًا فقط  ، وقد وقع ذلكالْو :   
1- � Í‘ ä‹ çΡ uρ  �  ) ذُرِيا نلُهأَص97) (و (ومن ح ،سالترقيق نظر إىل األصل والوصل ، ومن  ن

  .حسن التفخيم نظر ملا قبل الراء  
  
" مصر " ن اِإلمام ابن الْجزرِي رضي اُهللا عنه اختار في ولَك: " قَالَ الشيخ محمود ابن أَمني طَنطَاوِي حفظَه اُهللا ) 96( 

مفْتوح مفَخم في " مصر " الترقيق ؛ نظَرا فيهِما لحالِ الْوصلِ ، وعمالً بِاَألصلِ ، يعنِي أَنَّ الراَء في " الْقطْرِ " التفْخيم ، وفي 
صي الْوفطْرِ " لِ ، ولِّي فَقَالَ " الْقوتا الْمنخيش كذَل ظَمن قَدو ، هلَيلُ عوعالْم وهو ، قَّقرم وركْسم           :  

  .هـ.أ" . في راِء مصر الْقطْرِ يا ذَا الْفَضلِ ...  واختري أَنْ يوقَف مثْلُ الْوصلِ  

" والترقيق مقَدم ومعمولٌ بِه ؛ نظَرا لحذْف الْياِء الَّتي بعد الراِء ؛ َألنَّ اَألصلَ : " الشيخ محمود بن أَمني طَنطَاوِي حفظَه اُهللا  قَالَ) 97(
، أَما كَلمةُ  39،  37،  30،  21،  18،  16يعنِي القمر باآليات  -ة ، وكُررت هذه الْكَلمةُ ست مرات في هذه السور"ونذُرِي 

وقرأ ورش بإثبات الياء وصال وأثبتها يعقوب يف : قلت  .فَفيها التفْخيم وقْفًا قَوالً واحدا ، والترقيق في حالَة الْوصلِ" بِالنذُرِ : " 
  .احلالني
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، ) 23، الدخان  65، احلجر  81هود (لى القراءتني مزة القطع ومهزة الوصل ع) فاسر) (فأسر( -2
  .الوجهان وقفًا ، واألحسن الترقيق 

، الوجهان وقفًا ، واألحسن الترقيق ،  )52، الشعراء  77طه (مزة القطع على القراءة ) أسر( -3
   ) .أ( قطفالترقيق وجها واحدا ف) اسر(وأما على قراءة من قرأ مزة الوصل 

4- )يب(، الوجهان وقفًا ، واألحسن الترقيق ) 4الفجر ) (رِس(.   
إذا وقعت الراء ساكنة سكونا عارضا وقبلها كسر منفصل بساكن مستعلي ، وذلك يف : احلالة الثانية 

  :لفظني ، اخلالف فيهما وقفًا فقط ، مها 
� u�óÇÏΒ  � ا للوصل وعمال والتفخيم أ )87، يونس  51، الزخرف  99،  21يوسف ( وقفًاوىل ؛ نظر

   .باألصل
بعد كَسرٍ ووقَع بعدها حرف استعالٍء مكْسورٍ ، وذلك يف لفظ  ةًناكسإِذَا وقَعت الراُء :  ثالثةاحلالة ال

 .واألحسن الترقيق  ).ö�Ïù� )98−5 � :واحد ، فيه اخلالف وصال ووقفا

� Ì�ôÜÉ)ø9$#  � ا للوصل وعمال باألصل  )  12سبأ (وقفًاوالترقيق أوىل ؛ نظر.  
  :رمحه اهللا ما فيه الوجهان مما سبق فقال  السمنودىوقد خلص العالمة 

 كَالقطْرِ مع نذُرِ عكْس مصرورِق را يسرِ وأَسرِ أَحرى 
 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

41  uِاَء  َوَر�4ــCاَك  ُآـِ;ـَ�ْت  ـ�َ�  ِإَذا  ا,ــ�Oََآـ  �ْ ـَ�ـِ�  َ;ْTَ,ْا  zُـْ�  َ)ْ�ـSَـTَ+َ  
ْ̂ــَ*�  َ,ْ�ـَ;ـْ�  اْ,Tَْ;ـَ�ُة  َآ�6َـِ�  َأْو  اْ+ِ
ْ ـَ*�  َ)ـْ�ِف  0ْ4َـِ"  ِ�ْ�  Tُ�َـْ�  َ,ْ�  ِإْن  42   َأ
  ُدُ�ـLَــ�C  ِإَذا  َ�ـTْـUْ�ِـً�ا  َوَأْ�ـــِ<  3Uَُ�ـُ�  ِ,Tَْ;ـٍ�  ِ�ـْ�ٍق  ِ�ـQ  َواْ,ُ�ْ*ـُ<  43

  
  

، وقراءة مهزة القطع قراءة الباقني من  من سرى وهو السري آخر الليل ، وهي قراءة الْحرميني يف املواضع اخلمسة السابقة() أ( 
  ) .أسرى ، وهو السري أول الليل

  ) .بإثبات الياء وصال وأثبتها يعقوب وصلًا ووقفًا-أبو عمرو وأبو جعفر  -قرأ نافع واألبوان ) (ب(
والْخلْف في فرقٍ لكَسرٍ يوجد :  -ابن اجلزري–قَالَ اِإلمام  - فَفيها الْوجهان " :ه اُهللا قَالَ الشيخ محمود بن أَمني طَنطَاوِي حفظَ )98(

  . ائغ ، وباهللا التوفيقعلى اختيار العالمة الضباع وغريه ، والبعض استحسن التفخيم ، واخلالف س واألحسن الترقيق: قلت ".
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�ٌ, َه�م)-ِ�ْ.َ  
قيقِ علَى توسط الْمدينِ مع عدمِ السكْت ، وعلَى مدهما خمسا مع َءةُ بِالتفْخيمِ وبِالترتجوز الْقرا 

كْتلَى السا عهيققراَءةُ بِترالْق نيعتتو ، ةنالْغ كرت  هجاَألو ةيلَى بِقا عهيمفْخبِتو ، اص99(الْخ(.  
�) ا3ُ(َأْ&َ%اُل �ِم 1ِ�ْ�َ ا0َ�ْ/َ�ِ� ِ��ِ ْ�ِ! َوا��"ِ�ْ  ِ�� ا��

 لَالَةمِ الْجأو اس ةاللالْج المِ لَفْظةٌ  )100( )اُهللا (لسمالٌ خوأَح:  

!ِ�"ِ�ْ  َأْ&َ%اُل ا��
1-إِذَا اب اللَةالْج أَ بِلَفْظدت.  

!ª �: اَألمثلَةُ  $# ß‰ yϑ¢Á9$# �  ،� ª! $# ãΝn=ôãr& ß] ø‹ym ã≅ yèøg s† …çµtGs9$ y™Í‘ 3 � ،  

 � ª! $# “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝà6 s9 uÚ ö‘ F{ $# #Y‘#t�s% � .  

  .إِذَا وقَعت الالم بعد فَتحٍ نطقَت مفَخمةً -2
‰y �: اَألمثلَةُ  tãuρ ª! $# �  ،� |=yδsŒ ª! $# öΝÏδÍ‘θãΖÎ/ �  ،� tΑ$ s% ª! $#  �.  

  
  
  .الْعالمةُ برانِق رحمه اُهللا في تعليقَاته علَى الْمصحف ، ويعنِي بِاَألوجه الطُّرق  كَذَا قَالَ) 99(
علَى " لَفْظ" اسم الْجاللَة ؛ اجتنابا لِإلهانة في كَلمة : إِنما يقُولُونَ لَفْظ الْجاللَة ، و: يتحرج بعض اِإلخوة عن قَولِ ) 100(

الْكَلمةَ كَلمات ؛ فَيشملُ الْكَالم وحد قَولهِم  ، ولَيس اَألمر كَما يزعمونَ ؛ إِذ اللَّفْظُ جِنس لكُلِّ ما يتلَفََّظُه اللِّسانُ من الْ
 رذُكو ، مالْكَلاِهللا " و مبِريِ " اسعبِت وِيدجي التا فنه " ا " لَفْظأَمو ، ظَرلَفُّظُ ال النالت لُّهحم وِيدج؛ َألنَّ الت " ماِإلس " وفَه

  :نحوِيا فَال بد من التمييزِ كَما قَالَ الْعالمةُ ابن مالك  خصوص لهذَا الْعمومِ اللَّفْظي ، هذَا لُغوِيا ، وأَما
 مقتكَاس يدفا لَفْظٌ منكَالم ...مالْكَل فرح لٌ ثُمعفو ماسو  

  .إِطْالقَاً ، واُهللا أَعلَم " لَفْظ الْجاللَة : " فَال حرج في قَولِ  
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3-إِذَا و مض دعب الالم تقَع .  
‰ß  �: اَألمثلَةُ  ö7tã «! $# �  ،� â !$ t±o„ ª! $# �  ،� ãΝåκs]yès9 ª! $# � .  

 ةمقَدالْم باحقَالَ ص:  

ٍ̀  Jَـْ�  ا,ـ*Cـِ\  اْ+ــِ�  ِ�ــِ�  ا,ــ*�Cَم  َوَ���ـِ�  44 
ـْ�‰ß : َآـــــ  hَــ�}  أْو  َ ö7tã «! $#  

  

��ِ ْ�َ&�َ�َ�� ا��ِ  
1- الالم تقَعقَّ إِذَا ورم قَتطرٍ نكَس دعقَةً ب.  

$Èβ  � :اَألمثلَةُ  sWŠ ÉótGó¡o„ ©! $# �  ،� «! $$ Î/ �  ،� ÉΟó¡Î0 «! $# � .  

  :قَةً نحو قَوله تعالَى نطقَت مرقَّ إِذَا وقَعت الالم بعد تنوِينٍ -2
 � ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ¢Á9$# � ،� ا اللَّهري31هود ( � خ. (  

  

�����  
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  6َْ	َوٌل ِ�َ-َ��ِن ُ&ُ وِف ا�0َ�ِ�ِْء َ�ْ"َ 6ً� َوِ�َ��ً 
حرفُ 
اءالْهِج  

 هجخْرم  يهف ةفَاتُ الْقُوص  يهف فعفَاتُ الضفَاتٌ ال   صص
 قُوةَ فيها

  ضعفَ وال

 ددع
فَاتالص  

1-
  الْهمزةُ

لْقى الْحةُ  َأقْصالشِّدو رهالْج  تَاحاالنْففَاُل وتاتُ  اِإلسم5  اِإلص  

2- 
اءالْب  

الْجهر والشِّدةُ   الشَّفَتَانِ مع انْطباقهِما
  والْقَلْقَلَةُ

تَاحاالنْففَاُل وت6  الذَّالقَةُ  اِإلس  

3- 
التَّاء  

وُأصوُل الثَّنَايا  اللِّسانِطَرفُ 
  الْعلْيا

اِإلستفَاُل واالنْفتَاح   الشِّدةُ
سمالْهو  

  5  اِإلصماتُ

4- 
الثَّاء  

وَأطْرافُ الثَّنَايا  اللِّسانِطَرفُ 
  الْعلْيا

  الْهمس والرخَاوةُ   
  واالنْفتَاح واالستفَاُل

  5  اِإلصماتُ

5- 
الْجِيم  

مع ما فَوقَه من  اللِّسانِوسطُ 
  الْحنَك اَألعلَى 

الْجهر والشِّدةُ 
  والْقَلْقَلَةُ

تَاحاالنْففَاُل وتاتُ  اِإلسم6  اِإلص  

6- 
 اءالْح  

لْقطُ الْحسةُ     وخَاوالرو سمالْه  
تَاحاالنْففَاُل وتاالسو  

  5  اِإلصماتُ

7- 
الْخَاء  

  الْهمس والرخَاوةُ   اِإلستعالء  ى الْحلْقَأدنَ
 تَاحاالنْفو  

  5  اِإلصماتُ

8- 
  الداُل  

وُأصوُل الثَّنَايا  اللِّسانِطَرفُ 
  الْعلْيا

الْجهر والشِّدةُ 
  والْقَلْقَلَةُ

تَاحاالنْففَاُل وتاتُ  االسم6  اِإلص  

9- 
  الذَّاُل

وَأطْرافُ الثَّنَايا  انِاللِّسطَرفُ 
  الْعلْيا

رهفَاُل   الْجتاالسةُ وخَاوالر
تَاحاالنْفو  

  5  اِإلصماتُ

10 - 
اءالر  

الْجهر واالنْحرافُ   مما يلي ظَهره اللِّسانِطَرفُ 
 التَّكْرِيرو  

 ةخَاوالر نيطُ بسالتَّو
اُل والشِّدة واالستفَ

تَاحاالنْفو  

  7  الذَّالقَةُ

11 - 
ايالز  

وَأطْرافُ الثَّنَايا  اللِّسانِطَرفُ 
  السفْلَى

رهالْج يرفالصةُ  وخَاوفَاُل الرتاالساتُ  وم6  اِإلص  

12 - 
ينالس  

  الْهمس والرخَاوةُ   الصفير  مثُْل الزايِ
االنْففَاُل وتاالسوتَاح  

  6  اِإلصماتُ

13 - 
الشِّين  

مع ما فَوقَه من  اللِّسانِوسطُ 
  الْحنَك اَألعلَى

  الْهمس والرخَاوةُ   التَّفَشي
تَاحاالنْففَاُل وتاالسو  

  6  اِإلصماتُ

14 - 
ادالص  

اِإلستعالء   مثُْل الزايِ
  واالطْباقُ 
يرفالصو  

مةُ الْهخَاوالرو س  
  

  6  اِإلصماتُ

15 - 
 ادالض  

 افَّتَينَى حانَِأدا  اللِّسم عم
  يليها من اَألضراسِ الْعلْيا

 و رهالْج
 الءعتاِإلس
واالطْباقُ 

واستطَالَةُ الْجهرِ 
  والشِّدةُ

  6  اِإلصماتُ  الرخَاوةُ

16 - 
الطَّاء  

 الْجهروالشِّدةُ  اءمثُْل التَّ
 الءعتاِإلسو

  والْقَلْقَلَةُ واالطْباقُ

  6  اِإلصماتُ  
َأقْوى 
وفرالْح  
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17- 
الظَّاء   

الْجهر واِإلستعالء   مثُْل الذَّاِل
  واالطْباقُ 

  5  اِإلصماتُ  الرخَاوةُ

18 - 
نيالْع  

لْقطُ الْحسو  رهطُ  الْجسالتَّو  ةخَاوالر نيب
والشِّدة واالستفَاُل 

تَاحاالنْفو  

  5  اِإلصماتُ

19 - 
نالْغَي  

 نم لْقنَى الْحانَِأداللِّس  رهالْج الءعتاِإلسو  تَاحاالنْفةُ وخَاوالرو  
  

  5  اِإلصماتُ

20 - 
الْفَاء  

 افَأطْر عفْلَي مالس الشَّفَة طْنب
  لثَّنَايا الْعلْياا

  الْهمس والرخَاوةُ   
تَاحاالنْففَاُل وتاالسو  

 5  الذالقة
أضعف 
  الحروف

21 - 
  الْقَافُ

مع ما فَوقَه من  اللِّسانَِأقْصى 
  الْحنَك اَألعلَى

الْجهر والشِّدةُ 
 الءعتاِإلسو

  والْقَلْقَلَةُ

تَاحاتُ  االنْفم6  اِإلص  

22 - 
  الْكَافُ

مع ما فَوقَه من  اللِّسانَِأقْصى 
الْحنَك اَألعلَى تَحتَ مخْرجِ 

 الْقَاف  

  الْهمس واالستفَاُل  الشِّدةُ
 تَاحاالنْفو  

  5  اِإلصماتُ

23 - 
الْالم  

 افَّتَينَى حانَِأدى  اللِّسنْتَهِإلَى م
َألضراس طَرفه مما يقَابُِل ا

الضواحك واَألنْياب والرباعيةَ 
  والثَّنَايا

التَّوسطُ بين الرخَاوة   الْجهر واالنْحرافُ
والشِّدة واالستفَاُل 

تَاحاالنْفو  

  6  الذَّالقَةُ

24 - 
يمالْم  

الشَّفَتَانِ ِإذَا كَانَتْ مظْهرةً 
انَتْ مخْفَاةً َأو والْخَيشُوم ِإذَا كَ

  مدغَمةً 

رهالْج   ةخَاوالر نيطُ بسالتَّو
والشِّدة واالستفَاُل 

  واالنْفتَاح والْغُنَّةُ

  6  الذَّالقَةُ

25 - 
النُّون  

مع ما يليه من  اللِّسانِطَرفُ 
ُأصوِل الثَّنَايا الْعلْيا تَحتَ 

ا كَانَتْ مظْهرةً مخْرجِ الالمِ ِإذَ
 خْفَاةً َأوِإذَا كَانَتْ م شُومالْخَيو

  مدغَمة

رهالْج   ةخَاوالر نيطُ بسالتَّو
والشِّدة واالستفَاُل 

  واالنْفتَاح والْغُنَّةُ

  6  الذَّالقَةُ

26 - 
اءالْه  

لْقى الْحةُ    َأقْصخَاوالرو سمالْه 
  االنفتاحواالستفال و

  5  اِإلصماتُ

27 - 
اوالْو  

1- فوالْج نةُ ميدالْم اوالْو  
2-  نم ةيدالْم رغَي اوالْو

  الشَّفَتَينِ 

رهفَاُل  الْجتاالسةُ وخَاوالر  
 ينوالل تَاحاالنْفو  
  

  6  اِإلصماتُ

28 - 
  اَألِلفُ 

خْرج ال تَكُون ِإال مديةً  و تَ
فوالْج نم  

رهفَاُل  الْجتاالسةُ وخَاوالر  
 تَاحاالنْفو  

  5  اِإلصماتُ

29 - 
اءالْي  

1- فوالْج نةُ ميدالْم اءالْي  
2-  طسو نم ةيدالْم رغَي اءالْي

وقَه من الْحنَك مع ما فَ اللِّسانِ
  اَألعلَى

رهفَاُلا  الْجتاالسةُ وخَاولر  
 يناللو تَاحاالنْفو  
  

  6  اِإلصماتُ
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 ِ�-ِAْ  �Cَُب ا��
 من ولي لَه يكُن ولَم الْملْك في شرِيك لَه يكُن ولَم اولَد يتخذْ لَم الَّذي للَّه الْحمد وقُلِ�: قَالَ تعالَى 

  ).111سورةُ اِإلسراِء اآليةُ (  تكْبِريا وكَبره الذُّلِّ
 عم ، ةوركُلِّ س ةماتخ دنكْبِريِ عالت ةحلَى صع ةاآلي هذاِء بِهلَمالْع ضعلَّ بدتاس ، ةني السف تا ثَبم

اهوا ركْبِريِ مي التلُ فاَألصو ابيبِأَ ن بالَقَ ، � ةَز : " سمعت رِكْعةَم بن لَسيانَم قَ:  ولُقُيأْرت ىلَع 
 ىتح ةورس لِّكُ ةماتخ دنع ربكَ:  يل الَقَ ىحالض تغلَب املَفَ نيٍطنطَسقُ نِب اِهللا دبع نِب يلَاعمسإِ
تختإِفَ مقَ ينأْرت ىلَع عباِهللا د كَ نِبلَفَ ريٍثام لَبغت الضالَقَ ىح كَ:  يلبر حىت تختم  ،أَوخبينِر عبد 

 -رضي اُهللا عنهما  - اسٍبع ناب نَّأَ داهجم هربخأَو،  كلذَبِ هرمأَفَ داهجم ىلَع أَرقَ هنأَ ريٍثكَ نب اِهللا
 � يبِالن نَّأَ يبأُ هربخأَو،  بذلكفَاَمره  � بٍعكَ نِب يبأُ ه قَرأَ علَىنأَ اسٍبع ناب هربخأَو،  كلذَبِ هرمأَ
  ). 101" ( كلذَبِ هرمأَ

ملَى وع يثدذَا الْحه ةحي صاِء فلَمالْع الفخ ارأَدحمد نِب محمد قَالْ نِبمِاس يبِأَ نِب بلَقَّبِ  ةَزالْم
 الْقَارِئ اماِإلم وهي ، وزبِالْبانتهلَإِ تيه مشيقْاِإل ةُخبِ اِءرةٌ ةَكَّمراتوتةٌ مايرِو لَه ،  نالْكَرِميِ ع آنلْقُرل

ا ، وهتحصا وهوللَى قَبةُ عاُألم تعمأَج ، كِّيريٍ الْمنِ كَثامِ ابالَقَاِإلم اماإلم يهف ابالْ نجرِزاُهللا  ي همحر
  ،) 102" ( نقتم طٌابِض ققحم اذٌتسأُ " :

انَ فبح ناب ثَّقَهوفَقَالَ و فعبِض هذْكُري لَمو ، أَ: " ي الثِّقَاتحمد بن محمد قَالْ نِبمِاس ىبِأَ نِب بةَز   

منُذِّؤ مجِسالْ دحامِر يىوِر عن نِب عييةَن حثَدان عنالْ هوليد بن ببِ انَنواسهـ . أ ) 103"( ط.   

وعن مىوس نِب هالَقَ : " الَقَ ونَار الْ يلبالَقَ يز يل محمد بإِ نرِديس الشافعي  : 

  " "كيبِن نِنس نم ةًنس فَقَد تركْت  ريبِكْالت تكْرت نْإِ "

  

والْفَاكهِي في ) 3/344) (5325(م وصححه ، والْحاك) 2/370،371) (2077،2079(رواه الْبيهقي في الشعبِ ) 101(

  ) .8/37(الثِّقَات البنِ حبانَ ) 103( ) .1/204(اَألعالم للزركَلي ) (102) . (4/420) (1684، وانظُر1685(أَخبارِ مكَّةَ 


